
У попередньому випуску жур-
налу «Тваринництво сьогодні» 
(№ 5/2021) ми докладно розпо-
віли про інфекційну бурсальну 
хворобу птиці (ІБХ, хвороба Гам-
боро): джерела збудника, клінічні 
ознаки, методи боротьби із захво-
рюванням. У цій публікації зупи-
нимося на класифікації ізолятів 
вірусу ІБХ та вакцинах, розро-
блених для профілактики інфіку-
вання птиці високовірулентними 
вірусами, поширеними в Україні.

Нагадаємо, що вірус інфекцій-
ної бурсальної хвороби є однією 
з основних причин економічних 
втрат у птахівництві. Захворю-
вання призводить до імуносупре-
сії, зниження виробничих показ-
ників, характеризується високою 

смертністю, часто без чітких клі-
нічних ознак.

Головним антигеном вірусу ІБХ 
є білок VP2. Ген VP2 містить гі-
перваріабельний регіон, мутації в 
якому призводять до появи нових 
антигенних варіантів вірусу.

На сьогодні загальноприйнятою 
є класифікація вірусів хвороби 
Гамборо, запропонована Дарелом 
Джеквудом (2017 р.) і базована 
на геногрупах, ідентифікованих у 
результаті філогенетичного ана-
лізу гіперваріабельного вірусно-
го білка (hvVP2) штамів IBDV в 
усьому світі. Було ідентифіковано 
сім основних геногруп. Деякі з них 
географічно обмежені, інші мають 
глобальне поширення. Напри-
клад, віруси геногрупи 2 фіксують 

лише в Америці, віруси геногруп 
4, 5, 6, 7 територіально обмеже-
ні, а віруси геногруп 1, 3 поширені 
глобально: у Європі, Азії, Африці 
(див. схему).

Згідно з цією класифікацією, 
геногрупа 3 (G-3) є найбільш на-
повненою ізолятами, включно з 
високовірулентними вірусами ІБХ 
(vvIBDV), виділеними в різних 
частинах світу, зокрема в Україні. 
Наприклад, за даними Центру ве-
теринарної діагностики, у 2012–
2020 рр. у нашій країні захворю-
вання птиці хворобою Гамборо 
пов’язані винятково з інфікуван-
ням високовірулентними вірусами 
(vvIBDV).

Як правило, реєструють дві 
форми ІБХ. Перша – клінічна, яка 
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супроводжується високим відсо-
тком зараження птиці в поголів’ї, 
високою смертністю, наявністю 
піку смертності. Для цієї форми 
характерні специфічні патзміни: 
набряк і гіперемія бурси Фабри-
ціуса (може набувати розміру та 
кольору стиглої вишні), виражені 
крововиливи на стегнових і груд-
них групах м’язів, збільшення та 
бліде забарвлення нирок (фото 1).

Другий прояв впливу високові-
рулентних вірусів хвороби Гамбо-
ро на птицю – це субклінічна, або 
економічна, форма. Перебігає без 
виражених клінічних і патанато-
мічних змін. Можна виявити лише 
за неспецифічними ознаками: 
зниження однорідності поголів’я 
та приростів, збільшення конвер-
сії корму. Ефективність програ-
ми вакцинації в разі субклінічної 
форми перебігу захворювання 
контролювати складно. До того ж 
одразу можна й не помітити нега-
тивного впливу польового вірусу 
на зграю. У більшості випадків 
захворювання на перших етапах 
діагностують рідко, у такий спосіб 
створюючи передумови для роз-
множення вірусу на підприємстві, 
посилення його тиску.

При ураженні бурси Фабриціуса 
високовірулентними штамами, як 
правило, відбувається виснаження 
фолікулярної тканини без можли-
вості подальшого відновлення, що 
призводить до імуносупресії всього 
організму та проявляється наявніс-
тю вторинних бактеріальних інфек-
цій, слабкою імунною відповіддю 
проти хвороби Ньюкасла й відста-
ванням за основними виробничи-
ми показниками: вага, тривалість 
життя тощо (фото 2).

Інструментом для оцінки стану 
епізоотичної ситуації, пов’язаної з 
хворобою Гамборо, є молекулярні 
методи діагностики. Сучасна ме-
тодика дає змогу швидко й ефек-
тивно детектувати вірус у клініч-

ному матеріалі (бурса Фабриціуса, 
клоакальні змиви, мазки-відбитки 
бурси Фабриціуса), проаналізу-
вати нуклеотидну послідовність 
геномів різних польових штамів 
вірусу ІБХ та дібрати вакцини 
для профілактики ІБХ в кожному 
окремому господарстві.

Зроблено в Україні

Успішна вакцинація повинна не 
лише забезпечувати захист птахів 
від клінічного прояву захворю-
вання, а й захищати від поширен-
ня вірусу на виробничому майдан-
чику, не допускати безсимптомної 

Геногрупа Попередня класифікація Еталонні штами (інвентарний 
номер GenBank)

1 Класичний

228 Е (AF457104)
D78 (AF 499929)

F52-70 (AY321953) 
Lukert (AY918948)

2 Антигенний
AL-2 (JF736011) 
DelE (AF133904) 

T1 (AF281238)

3 Високовірулентний vvIBDV

UK661 (NC_004178)
OKYM (AF092943) 
Henan (KT884486)
HK46 (AF092943)

4 dIBDV

dIBDV / UY / 2014/2202 
(KT336459) 

MG4 (JN982252) 
TY2 (LC136880)

5 Варіантний / класичний 
рекомбінантний Mexico 04M101 (DQ916210)

6 Італійський ITA-02 (JN852986)

7 Австралійський V877-W (HM071991)

Табл. 1. Класифікація ізолятів вірусу ІБХ (Daral J. Jackwood, Linda O. Michel, 2017)
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циркуляції вірусу (субклінічна 
форма). 

Вибір оптимальної вакцини по-
винен задовольняти такі вимоги:
¿ відповідність генетичного про-

філю польового і вакцинного 
штамів (ефективність вакцинації 
безпосередньо залежить від ге-
нетичної спорідненості вакцин-
них і польових штамів вірусу);

¿ формування раннього імунітету 
в поголів’ї (залежить від швид-
кості колонізації бурси Фабри-
ціуса вакцинним штамом);

¿ відсутності імуносупресивного 
впливу на бурсу Фабриціуса.
На сьогодні на вітчизняному 

ринку доступні вакцини проти 
хвороби Гамборо, розроблені на 
основі виділених на території на-
шої країни ізолятів вірусу ІБХ. 
Ефективність вакцин, розробни-
ком і виробником яких є компанія 
«Біотестлаб», досягнута за раху-
нок максимального ступеня по-
дібності ділянок гена VP2 польо-
вим українським ізолятам щодо 
антигенного профілю вакцинних 
штамів POLIMUN, завдяки чому 
формується специфічна поствак-
цинальна імунна відповідь до 
циркулюючих штамів вірусу ІБХ. 
Антигенні відмінності вакцинних 
штамів POLIMUN забезпечують 

можливість адаптації вакцин до 
різних епізоотичних ситуацій та 
добору оптимальної програми для 
кожного підприємства.

Вакцина Полімун ІБХ+ (штам 
МВ/3) належить до 3-ї генетичної 
групи та має спільне походження з 
високовірулентними вірусами хво-
роби Гамборо (vvIBDV), виділени-
ми в Україні.

Вакцинний штам колонізує 
бурсу Фабриціуса в ранні термі-
ни (через 3 дні після вакцинації), 
внаслідок чого викликає форму-
вання ранньої імунної відповіді, 
захищаючи птицю від інфікуван-
ня. Застосування вакцини в ранні 
терміни дає змогу «випередити» 
польовий вірус і в такий спосіб 
забезпечити раннє формування 
імунної відповіді та захист птиці.

Вакцинний вірус має трансмі-
сивну активність, тобто здатність 
до швидкого горизонтального по-
ширення на нещеплене поголів’я, 
що є додатковим бонусом у випад-
ку, якщо під час вакцинації не все 
поголів’я змогло отримати імуні-
зуючу дозу вакцини. За рахунок 
швидкого горизонтального поши-
рення птахопоголів’я зможе сфор-
мувати 100 % груповий імунітет.

Формування в поголів’я ранньо-
го специфічного імунітету проти 
vvIBDV, що циркулює в господар-
стві, відповідає основним вимогам 
до програми вакцинації. Вакцина 
Полімун ІБХ+ забезпечує захист 
птиці як від клінічного, так і від 
субклінічного проявів захворю-
вання, сприяє зниженню польово-
го тиску високовірулентного віру-
су ІБХ (vvIBDV), а згодом – і його 
елімінації.

Таким чином, стратегію захисту 
птиці проти хвороби Гамборо роз-
робляють відповідно до знань спе-
цифіки вірусів ІБХ, що циркулю-
ють на підприємстві, та добором 
відповідних оптимальних програм 
вакцинації.

Фото 1. Ураження органів при інфікуванні vvIBDV (клінічна форма)

Фото 2. Ураження та виснаження бурси Фабриціуса при інфікуванні vvIBDV 
(субклінічна форма)

Характеристика Полімун ІБХ Лайт Полімун ІБХ Полімун ІБХ+

Гомологія  
з польовими 
ізолятами

cvIBDV
(Класичний вірус 

ІБХ)

cvIBDV
(Класичний вірус 

ІБХ)

vvIBDV
(Високовірулентний 

вірус ІБХ)

Цільовий титр 
вакцини 500 800 1000

Час детекції  
в бурсі 
Фабриціуса  
після вакцинації

5–7 днів 5–7 днів 3–4 дні

Час формування 
поствакцинальних 
антитіл

14 днів 14 днів 14 днів

Табл. 2. Лінійка вакцин Полімун ІБХ
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